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//RO

„În contextul unei lumi schimbate, al unui viitor incert, datorita 
fluxului zilnic care ne obligă să ne adaptăm unei noi vieți pe 
pământ, noi, echipa BIFF, am reusit sa creăm un eveniment pentru 
toți cei care iubesc cea de-a șaptea artă. Prin conținutul său, 
BIFF 2020 a ales să-și exprime, prin filmele alese, dorința de a 
respecta, în primul rând, drepturile omului și de a milita pentru 
pace. Mesajul nostru se îndreaptă către toți cei care locuiesc 
pe planeta Pământ, care au nevoie de respect, dragoste și 
înțelegere. Locuitorii planetei trebuie să înțeleagă că și animalele 
trebuie iubite și respectate. Încercăm, în felul nostru, să construim 
această campanie pentru pace, dragoste, respect și, nu în ultimul 
rând, dragoste față de animale. Toate acestea sunt, pană la urmă, 
esența vieții pe pământ..”

//EN

“In the context of a changed world, of an uncertain future, due to 
the daily flow that forces us to adapt to a new life on earth, we, 
the BIFF team, managed to create an event for all those who love 
the seventh art. Through its content, BIFF 2020 has chosen to 
express, through the chosen films, the desire to respect first and 
foremost human rights and to campaign for peace. Our message 
is addressed to all those who live on planet earth, who need 
respect, love and understanding. The inhabitants of the planet must 
understand that animals must also be loved and respected. We 
are trying, in our own way, to build this campaign for peace, love, 
respect and, last but not least, love for animals. All of this is the 
essence of life on earth. ”

DANA DIMITRIU
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//RO

„Pinocchio” este un film de fantezie italian co-scris și 
regizat de catre Matteo Garrone, bazat pe cartea 
din 1883 Aventurile lui Pinocchio de autorul italian 
Carlo Collodi. Filmul prezintă adaptarea live-action 
a poveștii clasice a unei marionete din lemn pe nume 
Pinocchio, care se trezeste la viață. Pinocchio este un 
proiect de suflet al lui Garrone, care a desenat primul 
storyboard al poveștii, la vârsta de șase ani. Spre 
deosebire de filmele anterioare ale lui Garrone, care 
au fost adresate adulților, Pinocchio este adresat atât 
adulților, cât și copiilor.

//EN

‘Pinocchio’ is a Italian fantasy film co-written and 
directed by Matteo Garrone, based on the 1883 
book The Adventures of Pinocchio by Italian author 
Carlo Collodi. Pinocchio presents the live-action 
adaptation of the classic story of a wooden puppet 
named Pinocchio who comes to life. Pinocchio is 
a passion project for Garrone, who drew the first 
storyboard of the story at the age of six. Unlike 
previous Garrone films, which were directed to adults, 
Pinocchio is directed to both adults and children. 

Premii / Awards

DAVID DI DONATELLO AWARDS  2020
Best Production Design – Dimitri Capuani
Best Costume Design – Massimo Cantini Parrini
Best Make-Up – Dalia Colli, Mark Coulier 
Best Hair Design/Styling – Francesco Pegoretti
Best Visual Effects – Theo Demiris, Rodolfo Migliari
GOLDEN GLOBES, ITALY 2020                                                                                          
Best Director – Matteo Garrone
Best Cinematography – Nicolai Brüel

Pinocchio
R. Matteo Garrone, Italia, 2019, 125’

Regie/Directed by

Matteo Garrone

Scenariu/Written by

Carlo Collodi (novel),
Matteo Garrone 
(screenplay)

Companie de productie/ 

Production Company

Archimede
Rai Cinema
Le Pacte
Recorded Picture 
Company

Imagine/Cinematography

Nicolaj Brüel

Montaj/Editing

Marco Spoletini

Producator/Producers

Matteo Garrone
Jean Labadie
Anne-Laure Labadie
Jeremy Thomas
Paolo Del Brocco

Distribuitor Internationali/

World sales

01 Distribution

FILM DESCHIDERE/OPENING FILM
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„The Truth” (franceză: La Vérité) este o dramă, 
regizată de Hirokazu Kore-eda. Este primul 
lungmetraj filmat de regizor în afara Japoniei și nu 
în limba sa maternă. O reîntâlnire furtunoasă are loc 
între scenarista Lumir și faimoasa sa mamă și actriță, 
Fabienne, pe fundalul cărții autobiografice a acesteia, 
precum și a celui mai recent rol jucat (o poveste 
Sci-Fi, în care mama nu îmbătrânește niciodată)..

//EN

‘The Truth’ (French: La Vérité) is a drama film, written 
and directed by Hirokazu Kore-eda. It is Kore-eda’s 
first film set outside Japan and not in his native 
language. A stormy reunion between scriptwriter 
Lumir with her famous mother and actress, Fabienne, 
against the backdrop of Fabienne’s autobiographical 
book and her latest role in a Sci-Fi picture as a 
mother who never grows old.

Premii / Awards

ONLINE FILM CRITICS SOCIETY AWARDS 2020
Winner Best Non-U.S. Release

The Truth
R. Hirokazu Koreeda, Franţa, Japonia, 2019, 106’

Regie/Directed by

Hirokazu Kore-eda

Scenariu/Written by

Hirokazu Kore-eda

Companie de productie/ 

Production Company

3B Productions
Bunbuku
MI Movies
France 3 Cinema
Cine+
Canal+
Ciné+
Wild Bunch
CNC

Imagine/Cinematography

Éric Gautier

Montaj/Editing

Hirokazu Kore-eda

Producator/Producers

Muriel Merlin

Distribuitor Internationali/

World sales

GAGA (Japan)
Le Pacte (France)

FILM ÎNCHIDERE/CLOSING FILM



1110 JURIU/JURY

Manuela Cernat 

//RO

Istoric şi critic de film, eseist, scenarist, profesor universitar, 
cercetător la Institutul de Istoria Artei al Academiei 
Române. Proză și scenarii pentru documentare de scurt 
metraj. Realizator de documentare TV. Moderator de 
talk-show-uri TV. Mii de articole în presa română şi 
internaţională. Traduceri din proza şi teatrul universal. 
Volumele „Filmul şi armele” (Arms and the Film), „A 
Concise History of Romanian Cinema”, „Jean Negulesco 
– Un român la Hollywood”. Organizator și key speaker 
pentru congrese. Jurii internaţionale şi naţionale. Director 
Fondator al Festivalului Filmului de la Costineşti și al South 
Eastern European Cinema Schools. Fost Pro-Rector și Șef 
al Catedrei CAV a UNATC. Vice-președintă a Société 
Européenne de Culture (Veneția). Membră a Uniunii 
Scriitorilor, a Uniunii Cineaștilor, a FIPRESCI. Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Comandor.

 //EN

Film historian and critic, essayist, screenwriter, university 
professor, researcher at the Institute of Art History of the 
Romanian Academy. Prose and screenplays for short 
documentaries. TV documentary filmmaker. TV talk 
show host. Thousands of articles in the Romanian and 
international press. Translations from prose and universal 
theater. The volumes “Film and the Weapons”, “A 
Concise History of Romanian Cinema”, “Jean Negulesco 
- A Romanian in Hollywood”. Congress organizer 
and keynote speaker. International and national juries. 
Founding Director of the Costinesti Film Festival and of 
the South Eastern European Cinema Schools. Former 
Pro-Rector and Head of the CAV Department of UNATC. 
Vice-President of the Société Européenne de Culture 
(Venice). Member of the Writers ‘Union, of the Filmmakers’ 
Union, of FIPRESCI. Order “Cultural Merit” in the rank of 
Commander.„Meritul Cultural” în grad de Comandor.

JURIU/JURY

Dana Bunescu

//RO

Născută la Craiova în 1969,  Dana a făcut parte din 
echipele multora dintre filmele noului val românesc fie că 
autor al montajului, fie al sunetului, fie al amândurora, 
atât pentru filme de ficțiune, cât și pentru documentare 
sau animații. Printre filmele la care a colaborat se numără 
„Moartea domnului Lăzărescu”, „4 luni, 3 săptămâni 
și 2 zile”, „Poziția copilului”, „Un prinț și jumătate”, 
„Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”. A primit pentru 
montajul filmului „Ana, mon amour” premiul Ursul de 
Argint, pentru contribuție artistică excepțională la ediția 
2017 a Berlinalei. În 2019 a semnat în calitate de co-
autor filmul „Distanța dintre mine și mine” alături de Mona 
Nicoară. A fost tutor al unor laboratoare de dezvoltare 
pentru filme documentare că FARAD (Romania) și 
CINEDOC (Georgia).

 //EN

Born in Craiova in 1969, Dana was part of the teams of 
many of the films of the new Romanian wave, either as 
the author of the editing, or of the sound, or of both, both 
for fiction films and for documentaries or animations. 
Among the films he collaborated on are “The Death 
of Mr. Lazarescu”, “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, 
“The Child’s Position”, “A Prince and a Half”, “The 
Autobiography of Nicolae Ceausescu”. She received the 
Silver Bear award for editing the film “Ana, mon amour”, 
for an exceptional artistic contribution to the 2017 edition 
of the Berlinale. In 2019 she co-authored the film “The 
distance between me and me” with Mona Nicoară. She 
was the tutor of development laboratories for documentary 
films such as FARAD (Romania) and CINEDOC (Georgia).
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Bogdan Mureșanu

//RO

Premiatul scriitor Bogdan Mureșanu a trecut de la literatură 
și publicitate, la cinema cu același succes. Ca scenarist, în 
2008, a câștigat cel mai bun scurtmetraj în competiția de 
scriere de scenarii HBO TIFF cu „The Human Torch”, ce a 
avut premiera în 2013. În 2009, alte două scenarii ale lui 
Bogdan au câștigat fonduri pentru dezvoltare și producție, 
din partea CNC – „1985” și „Magicianul”. Următorul 
scenariu al lui Bogdan, „Unde este Sophia?” a câștigat cel 
mai bun scenariu de film la Oaxaca Film Festival, Mexic 
(2012) și o mențiune de onoare la Canada International 
Film Festival, Vancouver (2013). În 2014, „Opinci”, 
scenariu pentru animație, regizat de Anton Groves, a fost 
preselecționat pentru premiul Robert Bosch și a fost lansat 
anul acesta. În 2015, Bogdan a scris „Celălalt bărbat”, 
scenariu pentru un lungmetraj, care va fi regizat de 
Stephan Komandarev, Bulgaria; proiectul se află în stadiul 
de dezvoltare. „1985”, scenariu pentru un lungmetraj, 
dezvoltat în Institutul de Film Mediteranean, a câștigat 
Transilvania Pitch Stop CoCo Award TIFF, România. 
Bogdan lucrează, în prezent, în calitate de consultant 
scenarist pentru Dittatura Last Minute, o producție italiană, 
care va fi regizată de Antonio Pisu. Ca regizor, a produs și 
regizat primul său scurtmetraj în 2012, pe baza propriului 
scenariu, „Tuns ras și frezat”. A câștigat premiul publicului 
la „Anonimul” IFF Sf. Gheorghe (România) și a fost 
prezentat la festivaluri din Montreal, Cinequest, Cleveland, 
Reykjavik, York, Oaxaca, Maremetraggio, Lille, Reggio. 
În 2016, Bogdan a finalizat următorul scurtmetraj numit 
„Spid”. În același an, a prezentat la Muzeul Național de 
Artă Contemporană, scurtmetrajul „Negruzzi 14”. În 2018, 
scurta animație numită „Magicianul” a fost în
curs de preproducție, în timp ce scurtmetrajul „Cadoul de 
Crăciun” a călătorit lumea câștigând nu mai puțin de 50 
de premii, printre care premiul European Film Award și a 
fost preselecționat pentru Oscar.

JURIU/JURY

 //EN

The award-winning writer Bogdan Mureșanu went from 
literature and advertising to cinema with the same success. 
As a screenwriter, in 2008, he won the best short film in 
the HBO TIFF screenwriting competition with “The Human 
Torch”, which premiered in 2013. In 2009, two other 
screenplays by Bogdan won funding for development and 
production. , from CNC - “1985” and “The Magician”. 
Bogdan’s next screenplay, “Where’s Sophia?” won Best 
Screenplay at the Oaxaca Film Festival, Mexico (2012) 
and an honorable mention at the Canada International 
Film Festival, Vancouver (2013). In 2014, “Opinci”, a 
screenplay for animation, directed by Anton Groves, 
was shortlisted for the Robert Bosch Award and was 
released this year. In 2015, Bogdan wrote “The Other 
Man”, a screenplay for a feature film, which will be 
directed by Stephan Komandarev, Bulgaria; the project 
is in the development stage. ”1985”, screenplay for a 
feature film, developed at the Mediterranean Film Institute, 
won the Transylvania Pitch Stop CoCo Award TIFF, 
Romania. Bogdan is currently working as a screenwriting 
consultant for Dittatura Last Minute, an Italian production, 
which will be directed by Antonio Pisu. As a director, he 
produced and directed his first short film in 2012, based 
on his own screenplay, “Shaved and Milled Haircut”. 
He won the audience award at the “Anonymous” IFF 
St. George (Romania) and was presented at festivals in 
Montreal, Cinequest, Cleveland, Reykjavik, York, Oaxaca, 
Maremetraggio, Lille, Reggio. In 2016, Bogdan completed 
the next short film called “Spid”. In the same year, he 
presented at the National Museum of Contemporary Art, 
the short film “Negruzzi 14”. In 2018, the short animation 
called The Magician was in pre-production, while the short 
film The Christmas Gift traveled the world winning no less 
than 50 awards, including the European Film Award and 
was shortlisted for the Oscars.

JURIU/JURY
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//RO

„Călătoria fantastică a Maronei”, o co-producție 
România-Franța-Belgia, a pătruns în inimile celor 
care au văzut-o, impresionați nu numai de stilurile 
de animație îmbinate într-o manieră inedită, ci și de 
povestea captivantă a protagonistei. O cățelușă ce 
traversează familii, întâmplări și trăiește fericirea 

„invers ca la oamenii ce vor mereu altceva decât ce 
au”. „Ei numesc asta a visa. Eu numesc asta a nu 
ști să fii fericit”, spune Marona. Ea ne învață, pe tot 
parcursul filmului, să trăim bucuria ca pe o magie ce 
transformă fiecare pas făcut în viață într-un câștig 
pentru inimă.

//EN

‘Marona’s fantastic journey’ is a Romania-France-
Belgium co-production, it penetrated the hearts 
of those who saw it, impressed not only by the 
animation styles combined in a unique way, but also 
by the captivating story of the protagonist. A puppy, 
who crosses families, events and lives happiness “as 
opposed to people, who always want something 
other than what they have.” “They call it to dream. 
I call this not knowing how to be happy “, says 
Marona and she teaches us this throughout the film: 
to live the joy as a magic that turns every step taken 
in life into a win for the heart.

Premii / Awards

LE FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM FANTASTIQUE
DE STRASBOURG
Mențiunea specială a juriului la “Le Festival européen 
du film fantastique de Strasbourg”

Călătoria fantastică a Maronei
R. Anca Damian, România, 2019, 92’

Regie/Directed by

Anca Damian

Scenariu/Written by

Anghel Damian,
Anca Damian

Companie de productie/ 

Production Company

Aparte Film
Sacrebleu Production & 
Minds Meet

Imagine/Cinematography

-

Montaj/Editing

-

Producator/Producers

Anca Damian
Ron Dyens
Tomas Leyers

Distribuitor Internationali/

World sales

Charades

COMPETIȚIE/OFFICIAL COMPETITION
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Acțiunea filmului se petrece la Leningrad, în anul 
1945. Într-un oraș devastat și mutilat, două prietene 
Masha și Iya caută să supraviețuiască, și, într-un 
fel, reușesc. „Beanpole” este o dramă istorică prin 
care regizorul de numai 29 de ani se reafirmă și se 
impune din nou între cineaștii contemporani, care au 
și vor avea un cuvânt de spus în viitorul acestei arte.

//EN

‘Beanpole’ is a Russian historical drama film directed 
by Kantemir Balagov. The film, set in 1945 Leningrad, 
tells the story of Iya, a young woman returning 
from World War II with a 3-year-old child, and her 
friend and former fellow soldier Masha. WWII has 
devastated the city, demolishing its buildings and 
leaving its citizens in tatters, physically and mentally. 
Two young women search for meaning and hope in 
the struggle to rebuild their lives amongst the ruins.

Premii / Awards

UN CERTAIN REGARD SECTION OF THE 2019 
CANNES FILM FESTIVAL
Un Certain Regard section of the 2019 Cannes Film 
Festival - Winner Un Certain Regard Best Director 
Award and the FIPRESCI Prize for Best Film in the 
Un Certain Regard section. It was selected as the 
Russian entry for the Best International Feature 
Film at the 92nd Academy Awards, making the 
December shortlist.

Beanpole
R. Kantemir Balagov, Rusia, 2019, 130’

Regie/Directed by

Kantemir Balagov

Scenariu/Written by

Kantemir Balagov
Alexander Terekhov

Companie de productie/ 

Production Company

Non-Stop Production

Imagine/Cinematography

Ksenia Sereda

Montaj/Editing

Igor Litoninsky

Producator/Producers

Alexander Rodnyansky
Sergey Melkumov
Natalia Gorina

Distribuitor Internationali/

World sales

BTeam Pictures
ARP Sélection
Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty

COMPETIȚIE/OFFICIAL COMPETITION
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Călătoria unei mame și-a unei surori, care fac 
tot posibilul să găsească copilul, respectiv sora 
dispărută cu toți banii familiei.

//EN

A mother and daughter’s variety run to find the 
missing child.

Jazzy MisFits
R. Yeon-woo Nam, Coreea de Sud, 2019, 89’

Regie/Directed by

NAM Yeon-woo

Scenariu/Written by

KANG Hyun-ju

Companie de productie/ 

Production Company

LEZHIN STUDIO

Imagine/Cinematography

SUN Jong-hoon

Montaj/Editing

YOON So-hyeon
CHOI Jae-keun

Producator/Producers

LEE Wang-hyeong

Distribuitor Internationali/

World sales

Finecut Co., Ltd.

COMPETIȚIE/OFFICIAL COMPETITION
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„The Woman Who Ran” este o dramă sud-coreeană 
scrisă, produsă, regizată și editată de Hong Sang-
soo.. În timp ce soțul lui Gamhee se află într-o 
călătorie de afaceri, aceasta se întâlnește cu trei 
dintre prietenii ei de la marginea Seoulului. Ele au 
conversații prietenoase, dar există teme și sub-teme 
diferite care curg independent unele de altele, atât 
de suprafață, cât și de profunzime.

//EN

‘The Woman Who Ran’ is a South Korean drama film 
written, produced, directed, edited and scored by 
Hong Sang-soo. While her husband is on a business 
trip, Gamhee meets three of her friends on the 
outskirts of Seoul. They make friendly conversation 
but there are different currents flowing independently 
of each other, both above and below the surface.

Premii / Awards

BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Berlin Silver Bear winner at the 70th Berlin 
International Film Festival

The woman who ran
R. Hong Sang-soo, Coreea de Sud, 2020, 77’

Regie/Directed by

Hang Sang-soo

Scenariu/Written by

Hang Sang-soo

Companie de productie/ 

Production Company

Jeonwonsa Film Co.

Imagine/Cinematography

Kim Su-min

Montaj/Editing

Hong Sang-soo

Producator/Producers

Hong Sang-soo

Distribuitor Internationali/

World sales

Finecut Co., Ltd.

COMPETIȚIE/OFFICIAL COMPETITION
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„Corpus Christi” este o dramă poloneză, regizată de 
Jan Komasa și scrisă de Mateusz Pacewicz. Aceasta 
a avut premiera la Festivalul de Film din Veneția din 
2019, în secțiunea „Zilele Veneției”. Filmul spune 
povestea unui fost condamnat polonez care dorește 
să urmeze calea preoției și-și croiește drumul spre a 
deveni preotul unui oraș mic.

//EN

‘Corpus Christi’ is a Polish drama film directed by 
Jan Komasa and written by Mateusz Pacewicz. It 
premiered at 2019 Venice Film Festival,Venice Days 
section. The film tells the story of a Polish ex-convict 
who wishes to join the priesthood, and cons his way 
into becoming a priest of a small town.

Premii / Awards

VENICE DAYS
At Venice Days, the film won the Europa Cinemas 
Label Award and the Edipo Re Inclusion Award. It 
was also selected as the Polish entry for the Best 
International Feature Film at the 92nd Academy 
Awards,making the final nomination.

Corpus Christi
R. Jan Komasa, Polonia, Franţa, 2019, 115’

Regie/Directed by

Jan Komasa

Scenariu/Written by

Mateusz Pacewicz

Companie de productie/ 

Production Company

Aurum Film

Imagine/Cinematography

Piotr Sobociński Jr.

Montaj/Editing

Przemyslaw
Chruscielewski

Producator/Producers

Leszek Bodzak
Aneta 
Cebula-Hickinbotham

Distribuitor Internationali/

World sales

Kino Świat

COMPETIȚIE/OFFICIAL COMPETITION
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„There Is No Evil” este o  dramă iraniană, regizată de 
Mohammad Rasoulof. Filmul relatează patru povești 
despre pedeapsa cu moartea în Iran. Rasoulof a 
explicat că filmul este despre „oamenii care își asumă 
responsabilitatea” pentru acțiunile lor și că fiecare 
poveste „se bazează pe propria experiență”.

//EN

‘There Is No Evil’ is an Iranian drama film directed 
by Mohammad Rasoulof. The film relates four stories 
concerning the death penalty in Iran. Rasoulof 
explained that the film is about “people taking 
responsibility” for their actions, and that each 
story “is based on my own experience.”

Premii / Awards

BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Golden Bear for Best Film at the 70th Berlin 
International Film Festival

There is no evil
R. Mohammad Rasoulof, Iran, 2020, 151’

ÎN AFARA COMPETIȚIEI/PANORAMA

Regie/Directed by

Mohammad Rasoulof

Scenariu/Written by

Mohammad Rasoulof

Companie de productie/ 

Production Company

Cosmopol Film
Europe Media Nest
Filminiran

Imagine/Cinematography

Ashkan Ashkani

Montaj/Editing

Mohammadreza Muini
Meysam Muini

Producator/Producers

Mohammad Rasoulof
Kaveh Farnam
Farzad Pak

Distribuitor Internationali/

World sales

Films Boutique
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„Sorry We Missed You” este o dramă britanico-
francezo-belgiană, regizată de Ken Loach. Imaginea 
principală începe în septembrie 2018, în zona 
Newcastle, din nord-estul Angliei. În speranța că, 
lucrul pe cont propriu le-ar putea rezolva problemele 
financiare, un șofer al unei firme de livrări din Marea 
Britanie și soția sa, ce se străduiesc să își întrețină 
familia, sfârșesc prinși în cercul vicios al acestei forme 
moderne de exploatare a forței de muncă. Filmul 
a fost selectat pentru a concura la Palme d’Or, în 
cadrul Festivalului de Film de la Cannes (2019).

//EN

‘Sorry We Missed You’ is a British-French-Belgian 
drama film directed by Ken Loach.
The principal photography began in September 
2018 in the Newcastle area in north-east England. 
Hoping that self-employment through gig economy 
can solve their financial woes, a hard-up UK delivery 
driver and his wife struggling to raise a family end up 
trapped in the vicious circle of this modern-day form 
of labour exploitation. It was selected to compete for 
the Palme d’Or at the 2019 Cannes Film Festival. 

Premii / Awards

MAGRITTE AWARDS
At the 10th Magritte Awards, Sorry We Missed 
You received the Magritte Award for Best Foreign 
Film in Coproduction

Sorry we missed you
R. Ken Loach, UK, Franţa, Belgia, 2019, 101’

ÎN AFARA COMPETIȚIEI/PANORAMA

Regie/Directed by

Ken Loach

Scenariu/Written by

Paul Laverty

Companie de productie/ 

Production Company

Sixteen Films
BBC Films
BE TV
BFI Film Fund
Canal+
Ciné+
France 2 Cinéma
France Télévisions
Les Films du Fleuve
VOO
Why Not Productions
Wild Bunch

Imagine/Cinematography

Robbie Ryan

Montaj/Editing

Jonathan Morris

Producator/Producers

Rebecca O’Brien

Distribuitor Internationali/

World sales

Le Pacte
Cinéart
Entertainment One
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Bismillah
R. Alessandro Grande, Italia, 2018, 14’
//RO

O poveste duioasă și sensibilă despre o 
fetiță tunisiană care, trăind ilegal cu tatăl ei în 
Italia, într-o seară se confruntă cu o decizie 
grea, la cei doar 12 ani ai ei. Precum zice 
titlul filmului „Cu voia lui Dumnezeu”, oare va 
alege ce e bine?
//EN

A tender and sensitive story about a Tunisian 
girl who, living illegally with her father in Italy, 
one evening faces a difficult decision, at only 
12 years old. As the title of the movie ‘With 
God’s Will’ says, will she choose what is right?

Down The River
R. Daniel H. Jacobson, Israel, 2019, 3’
//RO

Neta Tezazo e un ofițer etiopiano-israelian 
al Mossad cu un trecut misterios, trimisă într-o 
misiune în Darfur, pentru a interveni în numele 
Generalului Musa Issa Musa, un lider militar 
cu ambiții politice. Dacă totul decurge conform 
planului, ea nu va supraviețui misiunii. Va 
putea oare Neta să-și facă jocul, înainte de a 
fi prinsă ea însăși în joc?
//EN

Neta Tezazo is an Ethiopian-Israeli Mossad 
officer with a mysterious past, sent on a 
mission to Darfur to speak on behalf of 
General Musa Issa Musa, a military leader 
with political ambitions. If everything goes 
according to plan, she will not survive the 
mission. Will Neta be able to play her game 
before she gets caught up in the game herself?

SOCIALLY UNITED IN CINEMA SOCIALLY UNITED IN CINEMA

Inverno
R. Giulio Mastromauro, Italia, 2020, 15’
//RO

„Inverno” este cel mai premiat scurt metraj italian, fiind 
câștigător în 2020 și în cursa pentru Oscar. Timo, cel mai 
tânăr membru al unei comunități de târgoveți greci, va trebui 
să înfrunte cea mai grea iarnă, împreună cu cei dragi.
//EN

‘Inverno’ is the most awarded Italian short film, winning in 
2020 and in the race for the Oscars. Timo, the youngest 
member of a community of Greek townspeople, will have to 
face the hardest winter, together with his loved ones.

Destino
R. Kristina Cepraga, Italia, 2018, 15’
//RO

„Destino” este filmul de scurt metraj scris, regizat și produs de Kristina Cepraga, 
care a interpretat și rolul principal al personajului feminin. Este un film cu o 
puternică temă socială, o alegorie în alb și negru. Fatima, o mamă care trăiește 
într-un centru social sărăcăcios la periferia Romei, după o discuție cu băiețelul ei, 
decide să îi facă o mică bucurie, atunci când destinul decide să intervină. Precum 
„Down the river” pentru Israel, „Destino” a fost selecționat să reprezinte Italia la 
festivalul Oaxaca Film Festival, Mexic, pentru mesajul uman și social transmis.
//EN

“Destino” is the short film written, directed and produced by Kristina Cepraga, 
who also played the main role of the female character. It is a film with a strong 
social theme, an allegory in black and white. Fatima, a mother who lives in a 
poor social center on the outskirts of Rome, after a discussion with her little boy, 
decides to make her a little happy, when destiny decides to intervene. Like “Down 
the river” for Israel, “Destino” was selected to represent Italy at the Oaxaca Film 
Festival, Mexico, for its human and social message.
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W
R. Stelios Koupetoris, 
Grecia, 2019, 6’
//RO

Un profesor își propune 
să-și ducă la capăt rutina 
zilnică din sala de curs, deși 
e una dintre cele mai dificile 
zile pentru a fi profesor. 
//EN

A teacher aims to complete 
his daily routine in the 
classroom, although it is one 
of the most difficult days to 
be a teacher.

BEST OF DRAMA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Postcards from the End 
of the World
R. Konstantinos Antonopoulos, Grecia, 2019, 23’
//RO

Prinși într-o vacanță aparent plictisitoare, Dimitra, 
Dimitris și cele două fiice ale lor trebuie să-și gă-
sească scăparea de pe o insulă din Mediterană, 
atunci când se găsesc în fața sfârșitului neaștep-
tat și iminent al lumii. 
//EN

Trapped in a seemingly boring vacation, Dimitra, 
Dimitris and their two daughters must find their 
escape from an island in the Mediterranean, 
when they find themselves in front of the 
unexpected and imminent end of the world.

Index
R. Nicolas Kolovos, Grecia, 2019, 12’
//RO

Barca ce transferă familia Danei către Europa e gata de plecare, dar fiul 
ei, Alan, refuză să se îmbarce. Dana observă că degetul lui Alan e prins 
în rulota camionului. Copleșit de panică și disperare, el are de luat o 
decizie înspăimântătoare. 
//EN

The boat transferring Dana’s family to Europe is ready to leave, but her son, Alan, 
refuses to embark. Dana notices that Alan’s finger is stuck in the truck’s trailer. 
Overwhelmed by panic and despair, he has a frightening decision to make.

BEST OF DRAMA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
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Ailo-Odyssee en Laponie
R. Guillaume Maidatchevsky, Finlanda, 2018, 86’ 
//RO

Un ren nou-născut și vulnerabil, Aïlo, trebuie să depășească provocările care îi 
stau în calea primului său an de viață, în peisajele uimitoare ale Laponiei.
//EN

A newborn and vulnerable reindeer, Aïlo, must overcome the challenges that 
stand in the way of his first year of life, in the stunning landscapes of Lapland. 

FILMS 4 KIDS

La tortue rouge
R. Michael Dudok de Wit, Franța, Belgia, Japonia, 2016, 80’ 
//RO

Țestoasa roșie este povestea momentelor marcante din viața unui om, spusă din 
perspectiva unui bărbat care naufragiază pe o insula tropicală populată de 
țestoase, crabi și păsări. Personajul principal va încerca să evadeze de pe insulă, 
dar miserioasa țestoasă roșie îl va împedica de fiecare dată. Filmul are grijă să 
nu ofere publicului prea multe detalii. În schimb, spectatorii sunt încurajați să se 
identifice cu personajul principal și să descopere pe cont propriu semnificația 
ascunsă a acestei parabole. 
//EN

The red turtle is the story of the highlights of a man’s life, told from the perspective 
of a man who is shipwrecked on a tropical island populated by turtles, crabs and 
birds. The main character will try to escape from the island, but the miserable red 
turtle will stop him every time. The film is careful not to give the audience too many 
details. Instead, viewers are encouraged to identify with the main character and 
discover for themselves the hidden meaning of this parable.
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//VISUAL BIFF

Pink Stripe Group & Almost Ready
Balint Hajagos, Silviu Antohe, Maria Maxim, Dan Drăghicescu
Make-up: Mimi Cristiana, Hair: Cristian Stoica

//COURTESY TO

Ministerul Culturii, mulțumiri speciale Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu

//SPECIAL THANKS

Institutul Cultural Român
Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română, mulțumiri speciale Doamnei 
Director Ana Maria Diaconescu
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